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 مجاالت التعاون املهني األخرى

إلى معرض القطرية  الشركات   دعوة 
 الغذاء , الزراعة , البناء , و األثاث

تنظيمه في سامسون في  الذي سيتم 
 .عام 2019

بكأس المتعلقة  التحضيرات  إطار   ضمن 
الذي سيتم تنظيمه في عام 2022  العالم 

تنظيم و  بتعيين شركات  القيام  قطر,   بدولة 
الشركات في سامسون ألجل   فامتريب 

البناء تُجاه مجال    . القطرية 

يتم التي  للمهرجانات  راعية   شركات 
 . إجراؤها في سامسون

ما المباشرة  الطيران  بجوالت   البدء 
تركيا .بين قطر و 

تنظيم و  شركات  بتعيين   القيام 
الشركات  فامتري في سامسون ألجل 
الزراعة الغذاء و  تُجاه مجال   القطرية 

يتم التي  للمهرجانات  راعية   شركات 
 . إجراؤها في سامسون
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 تصنيع القطع االحتياطية و محركات النقل
•  املحركات

المحلية السيارات  المرشحة إلنتاج  المدن  , واحدة من  • سامسون 

التصنيع مركز  لتكون  المرشحة  األماكن  من  واحدة  المنظمة  الصناعية  المنطقة  • حفزة 

• يوجد في المدينة موارد بشرية مؤهلة و شركات ذات تجربة
المجال  تبدي فعالياتها في هذا  واسعة 
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نصيحة مهمة لالستثامر 13

الفنادق
•  السياحة

فنادق منتجعات  , الحرارية ذات موضوع حالل  الفنادق  احتياج الستثمارات مختلفة مثل  • هناك 
المدينة  التي نشعر بنقصها في  , و  المدينة على نمط بوتيك  , فنادق في قلب  جبلية 

المدينة تقييم جماليات  الممكن  من  مختلفة  نشاطات  و  فعاليات  تنظيم  يتم  • سوف 
من خاللها   الطبيعية 

لالنتباه يتم تطبيق تصاميم حديثة و الفتة  • سوف 
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 مراكز الجذب السياحي
•  السياحة

إمكانات مختلفة في مخلف تقدم  • سامسون, 
السياحية و في مجاالت متعددة مثل   الفعاليات 

سياحة الثقافية,  السياحة  المنتجعات,   ,سياحة 
الطبيعة سياحة  الشتاء, 

المخصصة االستضافة  تقديم خدمات  يتم  • سوف 
) منازل  الرفيع  الدخل   التي تخاطب مجموعات 

 نمط فلل , مراكز العيش الفاخر ( و ما شابه

لالستثمارات مناسبة  طبيعية  مساحات  • يتواجد 
المدينة  المغامرات في  الجديدة مثل حدائق 
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نصيحة مهمة لالستثامر 13

 مرافق تربية الحيوانات املتكاملة
•  الزراعة وتربية الحيوانات

طبوجرافيا مثل  طبيعية  شروط  تمتلك  منطقة  • سامسون, 
الحيوانات  تربية  المناسب ألجل  اإلقليم  النباتي,   الغطاء 

المدينة الحيوانات في  تربية  مناسبة ألجل  • يوجد مساحات 

القيام التي سيتم  , كافة االستثمارات  • ضمن هذا اإلطار 
تربية  النحل,  المائية و مجال  المنتجات   بها في مجاالت 
الرأس الحيوانات ذات   , الطيور ذات األجنحة   التفويض, 

تلبية في  الكبير , سوف تلعب دوراً هاماً   الصغير و 
الدولتين كِلتا   احتياجات 
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 مؤسسات االنتاج الزراعي الحديثة
•   الزراعة و الحيوانات

• سهول بارفا و جارشمبا , تمتلك تراب خصب و متناسب
الزراعية  الفعاليات  كافة   مع 

باستعمال ستقوم  التي  المؤسسات  الذكية,  • الدفيئات 
 طرق الزراعة الحديثة مثل الزراعة بدون تراب و انتاج 

بأعلى مستوى ممكن  بذور ذات شهادات, سوف تسهم 

بالمنطقة الزراعة  مجال   في 
اإلنشاء مرحلة  في  المنظمة  الصناعية  المنطقة  سيرا  • بافرا 
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نصيحة مهمة لالستثامر 13

 مؤسسات انتاج مياه الينابيع
•   التغذية

الشرب مياه  موارد  تقييم  التي سيتم ضمنها  • المؤسسات 
احتياجات  بتلبية  تسهم   الموجودة في سامسون, سوف 

الدولتين  كِلتا 

االستهالك تُجاه  المنتجات  انتاج  و  • تغليف 
الرفاهية قيمة  بزيادة  تسهم   الفاخر, سوف 
أرقام إيجابي على  األمر بشكل   و سينعكس 

 التصدير
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 مؤسسات مخصصة بتصنيع املنتجات الغذائية
•  التغذية

, أهم سهلين في دولتنا بارفا و جارشمبا  الحصول عليها من سهول  يتم  التي  المنتجات  تقييم  يتم ضمنها  تأسيس مؤسسات  يتم  • سوف 

تأسيسها من جديد يتم  التي سوف  بارفا  و  المنظمة جارشمبا  الصناعية  المنطقة  إمكانية تخصيص مكان في  • يوجد 

الزراعية, سوف تسهم المنتجات  لكافة  المعالج  و  المغلف   , المجمدة  الغذاء  تأسيسها في مجاالت  يتم  التي سوف  • المؤسسات 
الدولي الصعيد  على  كبيرة  منافسة  قوة  المنطقة   في 
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نصيحة مهمة لالستثامر 13

 مؤسسة إنتاج منتجات شوكوال و سكاكر مدعمة بالفندق
•  الغذاء

• ناحية جارشمبا في مدينة سامسون, واحدة من أهم

بأجمله  العالم  الفندق في  انتاج   مراكز 

الصناعية المنطقة  في  مكان  تخصيص  إمكانية  • يوجد 

تأسيسها من جديد  يتم  التي سوف   المنظمة جارشمبا 

التي يستحقها في القيمة  إلى  االنتاج  • سوف تسهم بوصول 

المنطقة و ذلك كونها شركة منافسة على مستوى دولي 
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 مؤسسات خيم الرياضة الدولية
•  الرياضة

العديد من استضافت  التي  الرياضية  المدينة  • سامسون 

أولمبياد  الدولية مثل   في عام Deaflympics التنظيمات 

بنية تحتية رياضية التي تمتلك  المدن   2017,  واحدة من 

تركيا في   .قوية 

تأسيسها في مجاالت يتم  التي سوف  الحديثة  • المؤسسات 

, و شروط هوائية و مناخية مناسبة,   تمتلك طبيعة عزباء 

التي ستأتي من الرياضية  للقافالت  تقدم خدماتها   سوف 

 داخل و خارج البلد
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نصيحة مهمة لالستثامر 13

 منطقة صناعية كبرية يف مجال انتاج أجهزة
 طبية تكنولوجية متطورة

•  الصحة

انتاج األجهزة الطبية العالم في مجال  الثالثة في  •  سامسون , واحدة من مراكز التجمع 

مدينة سامسون بافرة في  ناحية  في  يتواجد  المنظمة,  الصناعية  المنطقة  تركيا  في  الوحيد  الطبي  • االختصاص 

اقتصاد , سوف تسهم بشكل كبير في  المجال  تأسيسها في هذا  • منطقة صناعية كبيرة سيتم 
, متطورة  المستوى  المضي إلى تكنولوجيا رفيعة   الدولة و سوف تزيد من سرعة 

الجزيرة  : التي تم اإلعالن عنهم في تركيا  الكبرى األخريات  الصناعية  • المناطق 
منطقة   , كاراسو  المنفرد في  االستثمار  الصناعية, مكان  فليوس  منطقة   االستثمارية في طرابزون, 

الصناعية إيجا ميجا  , و منطقة  الطاقة في جيهان   اختصاص 

العام باسم تابعة للقطاع  الغير مسماة Mediclust " تم تأسيس شركة  • الطبية 
بالحصول ,  , بهدف اإلسهام  التجارية " تحت رعاية بلدية مدينة سامسون   الصناعية و 

العالم الطبي في  المجال  كبيرة من   على حصة 
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 قرية العيش الصحي
•  الصحة

•  سوف يتم تأسيس مؤسسات تمتلك صفة " العيش الجيد " و التي
الطبيعة  , في حضن   تحمل معنى حياة اجتماعية و فعالة , صحية 

•  سوف تحتوي على وحدات مثل مراكز الخدمات الصحية
لآلالم  المخففة  العناية  مراكز   ,  للمسنين 

الخاصة تحت سيطرة العناية  •  سوف يتم تقديم خدمات 
الصحة  موظفي 
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 املشفى القطري الرتيك
•  الصحة

•  سامسون, أهم مركز صحي في المنطقة , يمتلك
مؤسسات تقدم خدمات ذات جودة و خبرة عاليتين 

التي تقوم بقبول المرضى من كافة أنحاء •  المؤسسة 
أقسام اختصاصية, سوف تقوي  التي تمتلك   العالم و 

لسامسون الصحية  المدينة  صورة 

بنيتها للمدينة من خالل  •  سوف تضفي قيمة كبيرة 
العربي  التركي و  المعمار  التي تحمل مالمح   الخاصة 

نصيحة مهمة لالستثامر 13



 جامعة الزمالة ) الصداقة (  القطرية الرتكية

21

•  التعليم

•  جامعة الزمالة ) الصداقة (  القطرية الرتكية

ً الجامعة تخصصات وفقا •  سوف يتواجد ضمن هذه 
الدولتني  كِلتا   إلحتياج 

الدولتني كِلتا  •  سوف يتم اإلسهام بفرص عمل للمتخرجني يف 

الخاصة بنيتها  للمدينة من خالل  •  سوف تضفي قيمة كبيرة 
العربي  التركي و  المعمار   التي تحمل مالمح 
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 جامعة الصداقة التركية – القطرية

 مشفى قطر – تركيا

 قرية العيش الصحي

 انتاج أجهزة طبية ذات تقنية عالية

 منطقة صناعية كبيرة في مساحتها

 مخيمات رياضية دولية

 شوكوال و سكاكر مدعمة بالفندق

 مؤسسات انتاجية

مؤسسات تُجاه تصنيع منتجات غذائية

 مؤسسات انتاج مياه ينبوعية

 مؤسسات انتاج زراعي حديثة

 مؤسسات حيوانية مندمجة

مراكز جذب  سياحية

فنادق

 تصنيع قطع احتياطية و ذات محرك

نصيحة مهمة لالستثامر 13
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نصيحة مهمة لالستثامر 13
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 فرص التعاون املهني
•  زيادة التعاون املهني االسرتاتيجي ما بني كِلتا الدولتني

ما بعد أزمة الحظر
•  ما بعد قرار الحظر الذي تم تطبيقه عىل دولة قطر من ِقبل الدول

من شهر  اعتباراً  السعودية  العربية  اململكة  برئاسة  األخرى   الخليجية 

بالطائرات القيام بعمليات تصدير إىل قطر   حزيران يف عام 2017, تم 

 خالل 24 ساعة من الجمهورية الرتكية, أثناء األزمة تم إيصال ما يزيد

 عن 300 طائرة بضائع مصدرة إىل دولة قطر

•  يف نهاية عام 2017 , قد وصل عدد الرشكات التي قامت بعمليات
 التصدير إىل قطر من تركيا ما يُقارب 2.721. عدد املدن التي قامت 

الستون   .بتصدير منتجاتها إىل قطر خالل األزمة قد وصل إىل 
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•    زيادة اهتامم الدول الخليجية مبنطقة البحر األسود

•  نتيجًة لإلعالنات التي قد تم إجراؤها , فقد ازداد اهتامم دول الخليج
 اعتباراً من عام 2010 إىل يومنا هذا مبنطقة البحر األسود 

 •  و الهدف يف عام 2018 هو قُرابة الـ 3 مليون سائح

أبعاداً اكتسبت  أيضاً  دولتنا  الخليجني يف  للسواح  التجارية   •  الفعاليات 

الخليجني  التي تلفت االنتباه هو استثامرات   مهمة. و من أكرث األمور 

 التي قد قاموا بها يف مدينة طرابزون يف مجال العقارات و األبنية
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 فرص التعاون املهني
•   كأس العامل فيفا 2022

•  التنظيم الذي سوف يتم تنفيذه يف قطر بتاريخ 21 نوفمرب – 18
 ديسمرب عام 2022, سوف يتم تنفيذه و تنظيمه ألول مرة يف موسم 

 الشتاء يف القسم الشاميل من الكرة األرضية و عىل أرايض عربية مسلمة

التنظيم هذه سوف تقدم فرص تعاون مهني ألجل الرشكات •  عملية 
اإلنشاء  األثاث و  النسيج,  تبدي فعالياتها يف مجاالت مختلفة مثل   التي 

الدولتني كِلتا   يف 

•  سوف يتم إنشاء 12 ملعب



 فرص التعاون املهني
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NEDEN SAMSUN?

تتواجد مدينة سامسون التي  البحر األسود  •  منطقة 
السكان  2.8 مليون من  ضمنها متتلك 

العوامل املحلية االستثامرية •   سامسون , متتلك كافة 

املؤسساتية و االحتياجات  تلبي  أن  املمكن   التي من 

األجنبية االستثامرية  بالرشكات  الخاصة  العمل   فعاليات 

املحلية و   منها 

املنتجات املقاطعة هي تصنيع  الرئيسية يف  •   القطاعات 

 الطبية ، والخدمات الصحية ، وقطاع األغذية ، واألثاث ، 

، اللوجستية  والخدمات  فرعية،  صناعة  السيارات   وصناعة 

املايئ االستزراع  ، وقطاعات  والسياحة 

14

 ملاذا سامسون ؟
•   املنطقة الديناميكية و املستندة عىل املنافسة
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•  املوارد البرشية الشابة و املؤهلة
•  يتواجد يف جامعة أون دوكوز مايس ) 19 أيار ( , 51.000

 طالب جامعي و 2.300 عامل أكادميي. يف كل عام يتخرج 

من الجامعة قُرابة 7.500 . طالب من  مجاالت مختلفة

•  و ال تزال عمليات بناء جامعة سامسون التي ستكون أكرب

املدينة مستمرة  للدولة يف  ثاين جامعة حكومية 



NEDEN SAMSUN?

املنطقة الرابعة املنطقة السادسة املنطقة الثالثة املنطقة الثانية املنطقة األوىل  املنطقة الخامسة

12

•  إمكانات التحفيز الجذابة

•   سامسون , تستفيد

املنطقة مساعدات   من 

التحفيز نظام  يف   الثالثة 

العمل الجامرك, تخفيضات الرضائب, مساعدة أسهم مانح  املعافاة من رضيبة   , الرفاهية  استثناء رضائب  التحفيز,  •   عنارص 
االستثامر  الفائدة, تخصيص مكان  الضامن, دعم   لنسبة 

 ملاذا سامسون ؟
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•  ممر و محطة الطاقة

•  سامسون, هي ذات موقع أّس للطاقة يف املنطقة . تشكل مركز

الدولية و قربها من موارد  التجارية   طاقة متعدد من خالل عالقاتها 

الغنية الطاقة 

•  الغاز الطبيعي املأخوذ من روسيا, يتم إيصاله إىل

 سامسون من خالل خط أنبوب التدفق األزرق تحت 

البحر األسود, و من هنا يتم إيصاله إىل كل تركيا



NEDEN SAMSUN?
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 ملاذا سامسون ؟
• البنية التحتية املتطورة للمواصالت

• سامسون , ذات موقع أّس لوجيستي يف املنطقة ميتلك روابط بحرية , حديدية , هوائية و برية.

البحري الذي يجري يف موانئها  النقل  البحر األسود, تزيد من ثقلها بفضل  انفتاح األناضول عىل  التي تُعترب باب   , • سامسون 

ميناء  سامسون, هو امليناء األكرب يف منطقة البحر األسود , و يُعترب امليناء الوحيد الذي ميلك روابط سكك حديدية  
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•  البُنى التحتية املتطورة
البحر الصناعية األكرب يف منطقة  التجارية و  • سامسون , هي املدينة 

 ,  األسود. تقدم فرص جديدة للمستثمرين من خالل املوارد البرشية 

اللوجيستية اإلمكانات  و  الصناعية  البُنى 

مناطق صناعية. • يوجد خمسة 

يزال ال  املنظمة  الصناعية  املنطقة  كارما,   و جارشمبا 

سريا بافرا  التأسيس  املنظمة  الصناعية  .املنطقة  يستمرعمليات 



NEDEN SAMSUN?

املنطقة يف سامسون التي متتلك مراكز مدراء   رشكات رأس املال األجنبي املوجودة يف سامسون الرشكات 

8

 ملاذا سامسون ؟
•  مجال استثامري منفتح عىل املستجدات
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NEDEN SAMSUN?

•  معايري املدينة املعارصة ؟
• يوجد يف املدينة أربعة مراكز تسوق, 136 مركز تعليم

خاص , ما يزيد عن األربعني من املراكز الصحية, و يوجد

ما يزيد عن ال 100 مؤسسة استضافة

العامل البيئة, و معارصة ملعايري  , مدينة تحافظ عىل  • سامسون 

اجتامعية واسعة  و  ثقافية  إمكانات  متتلك 

6

 ملاذا سامسون ؟



1.312.990
 عدد السكان

9.352
  كم مربع

17
 ناحية

5



بلغاريا

بحر إيجة

البحر االسود

بحر آزوف

سامسون

أنقرة

اسطنبول

4

 ملاذا سامسون ؟



املحتوى
سامسون 04 ملاذا 

املهني 15 التعاون  فرص 

لالستثامر 13 19                   نصيحة 

األخرى 34 املهني  التعاون        مجاالت 
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2018 أيلول 

سامسون - قطر
االستثامر و  العمل  إمكانات 


